
  

Bµi 1: (6®) Céng hai ph©n sè 

Cho hai ph©n sè 
A

B
 vµ 

C

D
 . 

H·y x¸c ®Þnh hai sè nguyªn E vµ F tháa m·n hai ®iÒu kiÖn sau: 

 +  §iÒu kiÖn 1: 
E A C

F B D
    

 +  §iÒu kiÖn 2: 
E

F
  lµ ph©n sè tèi gi¶n 

D÷ liÖu vµo: tõ tÖp v¨n b¶n CONG.INP cã cÊu tróc: 

 +  Dßng 1 chøa 2 sè A vµ B. 
 +  Dßng 2 chøa 2 sè C vµ D. 
   ( A, B, C, D  lµ c¸c sè nguyªn d¬ng vµ kh«ng lín h¬n 10000). 
D÷ liÖu ra: kÕt qu¶ ®a ra tÖp v¨n b¶n CONG.OUT  

 Cã mét dßng chøa hai sè E vµ F t×m ®îc tháa m·n hai ®iÒu kiÖn trªn. 
VÝ dô:   
 
 
 

 

Bµi 2: (7®) Sè nguyªn tè  

Trong mét bøc th mµ Christian Goldbach göi cho Euler, «ng ®· ®Ò cËp ®Õn pháng ®o¸n cña m×nh: Mäi 
sè tù nhiªn ch½n lín h¬n 2 ®Òu lµ tæng cña 2 sè nguyªn tè. H·y lËp ch¬ng tr×nh ®Ó kiÓm chøng pháng ®o¸n 
cña Goldbach. 

Yªu cÇu:  

- D÷ liÖu vµo tõ file  EULER.INP  gåm nhiÒu dßng, dßng ®Çu lµ sè test (<100), c¸c dßng tiÕp theo mçi 
dßng ghi 1 sè tù nhiªn ch½n lín h¬n 2 (<32000). 

- D÷ liÖu ra lµ file EULER.OUT gåm c¸c dßng (mçi dßng øng víi 1 test), mçi dßng gåm 2 sè nguyªn tè 

c¸ch nhau Ýt nhÊt 1 dÊu c¸ch cã tæng b»ng sè ®· cho (nÕu kh«ng t×m đîc ghi lµ “Khong” ). 

VÝ dô vÒ file input vµ output bµi 2 

EULER.INP EULER.OUT 

3 
8 
12 
5 

3     5 
5     7 
2    3 

Bài 2: (7®) Xếp hàng 

 Lớp 9B có N bạn học sinh (n<=50), mỗi bạn được gắn với một mã số bất kì. Trong buổi đồng diễn thể 

dục N bạn được xếp thành một hàng dọc theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của mã số. Để đội hình toàn trường cân đối 

thầy giáo chuyển một  bạn lớp khác vào vị trí trong hàng có mã số là K vào đội hình lớp 9A. Em hãy giúp thầy 

giáo xếp bạn có mã số K vào vị trí trong hàng sao cho không làm xáo trộn đội hình đã được sắp xếp mà vẫn 

đảm bảo nguyên tắc xếp hàng đã nói trên. Hãy viết chương trình để thực hiện công việc đó. 

Dữ liệu vào: cho file text XEPHANG.INP có 2 dòng, trong đó: 

 -Dòng đầu :ghi hai số N và K 

 -Dòng thứ hai ghi các mã số của mỗi học sinh viết cách nhau ít nhất một dấu cách. 

Kết quả ra: ghi ra file text XEPHANG.OUT gồm hai dòng 

 -Dòng một: ghi vị trí xếp bạn mã số K vào hàng 

 -Dòng hai: hàng được xếp 

 

CONG.INP CONG.OUT 

2             5 
2            10 

3        5 



 

 

 

 

 

 

VÝ dô vÒ file input vµ output bµi 3 

Xephang.inp Xephang.out 

10      2 

4  7  8  9  10  20  22   56  78   98 

1 

2  4  7  8  9  10  20  22   56  78   98 

7   3 

2  4  5  7   8   9  12 

2 

2    3   4   5  7   8   9   12 

9     20 

2  4  5  7   8   9  10   12  15  

10 

2  4  5  7   8   9  10  12  15  20 


